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Abstract 
 

Bakgrund: Forskning visar att barn i akuta situationer är vanligt förekommande inom 

hälso-och sjukvården. Vid det vårdande mötet med akut sjuka barn bör även föräldrar 

tas om hand, vilket innebär att den familjecentrerade omvårdnaden har en stor betydelse 

i dessa situationer. Föräldrarnas upplevelser av att delta och medverka i akuta 

situationer är ett relativt outforskat område som ytterligare kan belysas. 
 

Syfte: Att belysa föräldrars upplevelse av att närvara i sitt barns vård i en akut situation. 
 

Metod: En systematisk litteraturstudie där 28 kvalitativa studier har granskats och 

analyserats. Detta genom en metasyntes. 
 

Resultat: I resultatet framkom två huvudteman, “att kunna närvara i vården och känna 

närhet till sitt barn” och “betydelsen av god information” samt tre underteman, “att 

skydda och stödja sitt barn”, “att leva med oro” och “förtroende för vårdpersonal”. 
 

Konklusion: Resultatet i studien visar att föräldrars närvarande i akuta situationer har 

en stor betydelse för föräldrarnas mående, vilket ger stöd för att den familjecentrerade 

omvårdnaden även kan appliceras vid akuta situationer. 
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1. Inledning 
 

Föreliggande examensarbete handlar om hur föräldrar upplever av att närvara vid sitt 

barns vård i en akut situation. Hallström och Lindberg (2015) menar att föräldrarna har 

en viktig roll när det gäller vårdandet av ett sjukt barn. Familjecentrerad omvårdnad 

fokuserar på både individen och familjen, där familjen ses som en helhet. I dag 

diskuteras även barncentrerad vård mer för att tydliggöra att det är barnet som står i 

fokus för vården, även om föräldrarnas närvaro fortfarande utgör en betydande del. 

Enligt Fossum (2013) har föräldrars närvaro i barnens vård inte alltid varit självklart. I 

början på 1990-talet förespråkades att barnens föräldrar i endast en liten utsträckning 

skulle besöka sina barn under vårdtiden, dels för att man ansåg att smittorisken ökade, 

men också dels för att det upplevdes att barnen blev mer förtvivlade när föräldrarna åkte 

hem. En vedertagen uppfattning var att barnen blev mindre ledsna när de inte hade 

något besök alls under sin vårdtid eftersom att separationen från föräldrarna påverkade 

barnen i en så pass stor utsträckning. Numera har kunskapen inom området ökat och 

föräldrarnas närvaro anses istället som en tillgång i barnets kontakt med sjukvården, 

även om barnet står i fokus (Fossum, 2013).  
 

Intresset för detta ämnesområde har sin upprinnelse i våra tidigare erfarenheter från 

akutmottagningar, där vårdmötet med barn och deras föräldrar utgör en del i arbetet. 

Våra upplevelser är att det kan vara en komplex och svår situation när ett barn är akut 

sjuk eller skadat. Som sjuksköterska bör man i dessa situationer komma ihåg att inte 

bara ta hand om barnet, utan även barnets föräldrar och på så vis ta hand om familjen 

som en helhet. Författarna arbetar på mindre akutmottagningar som inte har någon 

specifik akutmottagning för barn i närheten. Anledningen till att vi har valt att fördjupa 

oss inom detta område är att vi vill få en ökad förståelse för föräldrars upplevelser kring 

att vara med barnets vård. Enligt Fossum (2013) krävs ett gott bemötande och en god 

kommunikation, där föräldrarna känner sig delaktiga, för att föräldrar och barn i olika 

situationer ska uppleva en känsla av trygghet i sjukvården. I denna uppsats kommer 

begreppen sjuksköterska, vårdpersonal och föräldrar användas. 
 

2. Bakgrund 
 

Bakgrunden i denna systematiska litteraturstudie inleds med en definition av för studien 

centrala begrepp. Inledningsvis beskrivs vad som innefattas i en akut situation, som 

följs av kommunikationens betydelse i vården. Vidare beskrivs det vårdande mötet samt 

det vårdande mötet specifikt med barn. Avslutningsvis presenteras familjecentrerad 

omvårdnad, som använts som teoretisk referensram i denna studie.  
 

2.1 En akut situation 
 

Inom hälso- och sjukvården kan akuta situationer uppstå i och med att en patient blir 

försämrad i sitt tillstånd eller att något oförutsägbart inträffar, det kan handla om en akut 

skadehändelse om man är med om en olycka eller att man drabbas av en akut sjukdom. 

Akuta situationer är på en akutmottagning vanligt förekommande, eftersom patienter 

dygnet runt kommer till en akutmottagning med olika akuta tillstånd och sjukdomar 

(Wikström, 2012). Inom hälso- och sjukvården kan en akut situation uppstå på flera 

olika vårdnivåer än en akutmottagning, om patientens tillstånd av någon anledning blir 

försämrat eller livshotande. Om ett barn är med om en akut situation på exempelvis en 
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intensivvårsavdelning är föräldrars närvaro viktig för att barnet ska infinna en känsla av 

trygghet (Hallström & Lindberg, 2015).  
 

Ett barn kan vara i behov av akutsjukvård av olika anledningar, antingen kan det handla 

om ett akut sjukdomstillstånd eller en akut skada. Under den senaste tillgängliga 

fyraårsperioden, mellan 2010 och 2013, har det visat sig att drygt 170 000 barn per år 

söker vård på en akutmottagning i Sverige till följd av en skadehändelse. Ungefär 18 

000 av dessa barn blir inskrivna på sjukhus. 80 000 barn per år har uppskattats söka 

akutsjukvård på grund av någon typ av fallolycka (Socialstyrelsen, 2015). Enligt 

Socialstyrelsen (2010) används vissa definitioner för akutsjukvård vilka är akut 

sjukdom eller skada som plötsligt inträder, hastigt fortlöpande sjukdom eller plötsligt 

skada. Akut omhändertagnade avser patienter som kräver omedelbar behandling som 

inte bör vänta mer än timmar eller högst upp till ett dygn. 
 

Till en akutmottagning kan patienter komma i ett varierande flöde som kan vara svårt att 

förutse på förhand. Detta innebär att vårdpersonalen ständigt behöver prioritera sitt 

arbete utifrån varje enskild situation. De patienter som är svårast sjuka bör således 

handläggas i första hand. Detta görs med hjälp av triagering, där vårdpersonalen gör en 

bedömning och prioritering av vilken patient som behöver vård först. Som 

sjuksköterska har man ett betydande ansvar gällande triageringen, för att patienternas 

säkerhet inte ska bli hotad vid fel prioriteringar (Göransson, Eldth & Jansson, 2008). I 

stora delar av Sverige används idag ett triageringssystem, RETTS (Rapid Emergency 

Triage and Treatment System), som används för att gradera patienters behov av 

akutsjukvård inom rimlig tid. Med hjälp av de fem processnivåer som RETTS bygger 

på, kan man identifiera vilka patienter som behöver akutsjukvård först. De olika 

processnivåerna utgörs av färger som ger ett riktmärke på hur allvarligt sjuk en patient 

är. Färgerna som används är blå, grön, gul, orange och röd, där den blåa patienten är 

lägst prioriterad och den röda patienten är i störst behov av akutsjukvård direkt på grund 

av ett potentiellt livshotande tillstånd. En röd patient identifieras utifrån kritiska 

vitalparametrar eller en sökorsak som betraktas som livshotande (Widgren, 2012). 

Miljön på en akutmottagning kan i många fall av patienter upplevas som både stressig 

och kaotisk och det krävs således att vårdpersonalen arbetar för att patienter ska känna 

sig trygga under sitt besök (Wikström, 2012).  
 

2.2 Kommunikation 
 

Kommunikation är ett begrepp som kan definieras som överföring av information. 

Denna överföring av information kan ske både verbalt och med hjälp av kroppspråk 

(Fossum, 2013). Kommunikation är något som alltid förekommer, oavsett om man 

avsiktligt vill det eller inte. Detta medför att det inte går att avstå från kommunikation i 

interaktionen med andra människor. Människor som försöker undvika att verbalt 

kommunicera med andra sänder istället ut signaler med hjälp av sitt kroppspråk, vilket 

gör att kommunikationen istället yttrar sig på så vis. När man kommunicerar med ord 

har både ansiktsuttryck och tonfall en stor betydelse för hur den andra personer 

uppfattar vad som sägs. Att vara medveten om hur man väljer att uttrycka sig när man 

kommunicerar är därav viktigt för att ett budskap ska nå fram på det sätt som sändaren 

önskar (McCable & Timmins, 2015). Enligt Kirkevold och Stromsnes Ekern (2002) är 

kommunikation det hjälpmedel människan har för att kunna förmedla sina åsikter och 

tankar och med hjälp av detta kan man dela upplevelser och synsätt med andra 

människor. Kommunikation är aldrig rätt eller fel, utan den tolkas av varje individ på ett 

subjektivt sätt.  
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2.2.1 Kommunikationens betydelse inom vården 
 

Inom hälso-och sjukvård har kommunikationen en stor betydelse. Detta för att patienter 

och vårdpersonal ska kunna förstå varandra samt att vårdpersonalens samarbete ska 

fungera (Fossum, 2013). Vårdpersonal bör sträva efter en god relation där patienter själv 

har en möjlighet att vara delaktiga och känna att de blir väl omhändertagna. De behöver 

ha kunskap om och medvetet förstå hur de ska kommunicera för att på bästa sätt uppnå 

en god relation med patienter (Fossum, 2013;  McCabe & Timmins, 2015).  
 

Den vårdande relationen mellan vårdpersonal och patient har en betydande del i all typ 

av vård, vilket gör att kommunikation är en viktig del i vårdpersonalens dagliga arbete. 

I en vårdande relation spelar det första intrycket en stor roll, eftersom detta också bidrar 

till hur relationen kommer att utvecklas under vårdtiden (Määttä & Segersten, 2007). 

För att säkerställa att patienter känner sig väl omhändertagna inom vården krävs en 

tydlig kommunikation, där vårdpersonalen ser till att patienten har fått den information 

som behövs och att patienten även förstår innebörden av det som är sagt. Respekt och 

engagemang krävs även från vårdpersonalen för att det vårdande mötet ska bli optimalt 

(Fossum, 2013). Kontinuerlig information är av stor vikt och som kan ge trygghet och 

känsla av kontroll (Wikström, 2012). Informationens betydelse lyfts även fram i studier 

av Elmqvist, Fridlund och Ekeberg (2011) och av Frank, Asp och Dahlberg (2008), de 

menar att det är betydelsefullt för patienter att få god information, detta för att de ska 

uppnå en känsla av tillit och inte känna sig bortglömda under sitt besök inom hälso-och 

sjukvården. I Finch (2006) studie visade det sig att deltagarna ansåg att det var viktigt 

att sjuksköterskor hade ett bemötande som var både hänsynsfullt och respektfullt. I 

studiens resultat framkom även att sjuksköterskor bör vara uppmärksamma och lyssna 

på patienterna och samtidigt vara professionella och visa en god kompetens. Patienterna 

ansåg även att en god information var viktigt, likaså att sjuksköterskorna var trevliga 

och uppriktiga med patienterna. 
 

Att möta och kommunicera med barn kräver en bred kompetens hos vårdpersonalen 

eftersom kommunikationen bör anpassas till varje enskilt barn. Det krävs kunskap om 

barnets utvecklingsnivå för att man ska kunna möta barnet på en passande nivå där 

barnet kan förstå och göra sig förstådd. Vårdpersonalens kroppsspråk är en betydande 

aspekt i mötet med barn eftersom barn använder sig av detta när de inte förstår verbala 

ord. Barnets föräldrar kräver också sin del av kommunikationen, vilket innebär att det 

ställs ännu större krav på vårdpersonalen som bör utföra sin kommunikation på olika 

nivåer (Fossum, 2013). I akuta situationer där barn är svårt sjuka eller skadade kan 

föräldrarna uppleva en stark oro över sina barn. I dessa situationer är det betydande att 

sjuksköterskor bemöter föräldrarna på ett bra sätt och tar deras oro på allvar. För att en 

sjuksköterska ska ha möjlighet att kunna förstå en situation ur föräldrarnas perspektiv är 

det viktigt att föräldrarna får en chans att prata och delge sina tankar och känslor kring 

situationen (Hallström & Lindberg, 2015). 
 

2.3 Det vårdande mötet 
 

Utgångspunkten för vårdandet och det vårdande mötet är patientperspektivet, något som 

innebär att patienten står i centrum och är expert på sig själv. I denna relation bidrar 

sjuksköterskan med sitt expertkunnande (Dahlberg & Segesten, 2010). En god vårdande 

relation mellan sjuksköterska och patient är viktig för patientens trygghet. Den ska 

baseras på ömsesidig förståelse, respekt, tillit och samarbete (Johansson, Oléni & 

Fridlund, 2002). Patienters upplevelse av trygghet kan relateras till olika yttre faktorer 

som god miljö, förtroendefulla relationer, kunskap och kontroll. Men känslan av 
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trygghet kan även kopplas till närhet, där man exempelvis känner mening och 

sammanhang (Dahlberg & Segesten, 2010).  
 

2.3.1 Det vårdande mötet med barn och föräldrar 
 

Vid bemötandet av barn krävs det både förtroende och ärlighet, detta för att barnet ska 

kunna känna en tillit till vårdpersonalen (Fossum, 2013). I en studie av Hummelinck 

och Pollock (2006) som genomfördes med föräldrar till kroniskt sjuka barn visade det 

sig vara stor variation på informationsbehovet och att informationsbehovet varierande 

över tid. De flesta föräldrarna upplevde en professionell kommunikation dock kände de 

att informationen var otillräcklig och att den inte var anpassad för dem som föräldrar. 

Hallström & Lindberg, (2015) menar att det är påfrestande för föräldrarna att se sitt barn 

sjuk. Det är föräldrarnas närvaro och tillgänglighet som inger barnet trygghet. Det kan 

vara svårt för föräldrarna att själva se och uttala sina egna behov när deras barn är sjukt. 

Det är vårdpersonalens ansvar att försöka tillgodose barnets och föräldrarnas behov i 

samband med sjukdom. Det är viktigt att vårdpersonalen uppmärksammar de behov 

som föräldrarna uttalar. När barnet insjuknar akut glömmer föräldrarna lätt bort sina 

egna behov som att till exempel äta, dricka, sova eftersom att de är helt fokuserade på 

barnet. Även Dahlberg och Segesten (2010) menar att inkluderande av föräldrar vid 

vårdande av barn är av stort värde. Vårdpersonalen ansvarar för att föräldrarna får 

möjlighet att vara närvarande och delaktig i barnets vård. 
 

2.4 Teoretisk referensram 
 

Föräldrar har en viktig roll som ibland är ovärderlig när det gäller vården av sjuka barn. 

Detta uttrycks i att vården inriktas mer mot en familjefokuserad omvårdnad. Inom 

denna finns det två inriktningar, familjerelaterad och familjecentrerad. I 

familjecentrerad omvårdnad ses familjen som en helhet. Omvårdnaden av barnet utgår 

från dennes behov samt familjens behov. Barnet har olika behov beroende på situation, 

detsamma gäller föräldrarna. Det är vårdpersonalens ansvar att tillgodose familjens 

behov i samband med att de söker vård (Hallström & Lindberg, 2015). Mikkelsen och 

Frederiksen (2011) definierar den familjecentrerade vården som ett professionellt stöd 

för barnet samt familjen vilket uppnås genom en process bestående av vårdpersonalens 

engagemang och delaktighet för att inge föräldrarna mod och styrka.  Genom att 

föräldrarna får information och ges utrymme att vara en viktig informationskälla 

möjliggörs även för dem att delta i omvårdnadsteamet för sitt barn.  Målet med 

familjecentrerad omvårdnad är att hela familjen sätts i fokus så att föräldrarna blir 

experter på sitt barn för att så småningom kunna ta över omvårdnadsansvaret med stöd 

från omvårdnadspersonal.  
 

Enligt Kirkevold och Stromsnes Ekern (2002) fokuserade även Florence Nightingale på 

den familjecentrerade omvårdnaden. Nightingale framförde i sin bok Notes to Nursing - 

What it Is and What It Is Not att man som sjuksköterska skulle ta hand om den sjuka 

patienten, men att man också skulle se till att resten av familjen klarade sig och kunde 

upprätthålla hälsa. Nightingale menade dock att familjen hade det huvudsakliga 

ansvaret för den sjuka familjemedlemmens omvårdnad, vilket gärna skulle ske i 

hemmet med hjälp av en sjuksköterska vid behov. Vidare beskrev Nightingale att 

familjen har en betydande roll när det gäller att upprätthålla hälsa och välbefinnande hos 

de olika familjemedlemmarna. Att ha ett ansvar inom sin familj ansågs vara något 

primärt, både gällande att ta hand om det friska barnen samt även om de som var sjuka 

och gamla.  
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Familjecentrerad omvårdnad kan således ses ur ett systemiskt perspektiv, där relationer 

och samspel mellan familjemedlemmar är det primära. Vid mötet med familjer i olika 

situationer är det relevant att tänka på att förändringar som sker i en del av ett system 

kan påverka hela systemet, det vill säga hela familjen. En hel familjs atmosfär är inom 

systemteorin mer intressant än de unika familjemedlemmarnas upplevelser. Relationer 

och kommunikation mellan människor är således det mest centrala inom det 

systemteoretiska perspektivet. När en familjemedlem blir sjuk och får nedsatta 

funktioner kan det ske förändringar i relationen inom familjen, vilket man som 

sjuksköterska bör uppmärksamma för att vara behjälplig i den förändrade situationen 

(Kirkevold & Stromsnes Ekern, 2002). 

 

3. Problemformulering och syfte 
 

Enligt Fossum (2013) påverkas det akut sjuka eller skadade barnets upplevelser av en 

vårdsituation negativt om föräldrarna inte känner sig trygga, vilket innebär att 

föräldrarnas närvaro är en viktig aspekt när det gäller vård av barn. Fokus i denna 

systematiska litteraturstudie är att studera föräldrars upplevelser av att närvara i vården 

när deras barn är med om en akut situation, vilket kan innebära en akut skade- eller 

sjukdomshändelse vid akutmottagningar, intensivvårds- eller operationsavdelningar. 

Intresset för den akuta infallsvinkeln grundar sig i att som sjuksköterska få en ökad 

förståelse för föräldrarnas upplevelser när något oförutsägbart inträffar. Med ökad 

kunskap och förståelse tror vi att omhändertagandet av föräldrar i dessa situationer kan 

underlättas och bidra till en ökad trygghet för både föräldrar och deras barn.  

 

Syftet med föreliggande litteraturstudie är att studera föräldrars upplevelse av att 

närvara i sitt barns vård i en akut situation. 
 

4. Metod 
 

Denna systematiska litteraturstudie är en metasyntes av kvalitativa studier där föräldrars 

enskilda erfarenheter och upplevelser har studerats. Metoddelen i studien inleds med en 

beskrivning av studiens design. Därefter beskrivs datainsamlingens förfarande, detta 

genom en närmare beskrivning av inklusions- och exklusionskriterier, datamaterial och 

dataanalys. Avslutningsvis innehåller metoddelen ett avsnitt om etiska överväganden.  
 

4.1 Design 
 

För att uppnå studiens syfte har en systematisk litteraturstudie genomförts. Detta för att 

lyfta fram aktuell forskning inom området som berör föräldrars upplevelser av att 

närvara i barnets vård i en akut situation. Genom en systematisk litteraturstudie kan man 

enligt Kristensson (2014) få en överblick av aktuell forskning inom ett speciellt område. 

Det insamlade datamaterialet sammanställs och tolkas för att på så vis tillföra ny 

kunskap inom området. Vidare beskriver Rosén (2012) att systematiska litteraturstudier 

har en relevans inom hälso-och sjukvården där vetenskapliga rön har en så pass stor 

betydelse. För att ett verksamhetsområde ska ha möjlighet att hålla sig uppdaterad och 

bedriva evidensbaserad vård är systematiska litteraturstudier ett bra tillvägagångssätt. 

Detta för att skapa en överblick av ny forskning som ständigt publiceras inom olika 

områden. Enligt Polit och Beck (2012) finns det två huvudsakliga syften med en 

systematisk litteraturstudie, dels att redovisa redan existerande evidens inom området, 

dels att redogöra för ett problemområde eller en kunskapsbrist som kan användas som 

argument för fortsatt forskning. Denna systematiska litteraturstudie är baserad på 
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kvalitativa studier. Henricson och Billhult (2012) menar att studier med en kvalitativ 

design svarar på individers levda erfarenheter, vilket är lämpligt i denna studie där 

avsikten är att studera föräldrars upplevelser. Vid utförandet av denna systematiska 

litteraturstudie är utgångspunkten ett induktivt förhållningssätt, där det framtagna 

resultatet diskuteras i studiens resultatdiskussion i form av egna erfarenheter samt 

tidigare forskning.  
 

4.2 Datainsamling 
 

Litteratursökningen utfördes mellan den 6/2 och 20/3 år 2016. Databaser som användes 

var PubMed och Cinahl via Linnéuniversitetets bibliotek. Sökorden som användes var 

emergency, acute care, children, parents experience, family experience, parents 

perspective, critical care, pediatric intensive care och critically ill i olika kombinationer 

(se bilaga 1). Den första översiktliga datainsamlingen som gjordes medförde 38 studier, 

där 7 av dem sedan sorterades bort eftersom de bedömdes som irrelevanta utifrån deras 

abstrakt.  
 

4.2.1 Inklusions- och exklusionskriterier 
 

Utvalda studier, lästa i fulltext, ska i en systematisk litteraturstudie sedan bedömas mer 

ingående med hjälp av inklusions- och  exklusionskriterer. Detta för att studier som inte 

anses vara lämpliga ska sorteras bort (Rosén, 2012). Urvalets inklusionskriterer i denna 

systematiska litteraturstudie var att artiklarna skulle vara kvalitativa studier skrivna på 

engelska och att de skulle vara peer reviewd granskade. Studier som var över 15 år 

gamla exkluderades. Av de 31 studier som lästes sorterades ytterligare tre studier bort 

på grund av att de inte uppfyllde de angivna inklusionskriterierna. De 28 studier som 

sedan inkluderades handlade om föräldrars upplevelser av att närvara i sitt barns vård 

vid en akut situation vid akutmottagningar, operationsavdelningar samt 

intensivvårdsavdelningar.  
 

4.2.2 Datamaterial 
 

De 28 studier som återstod granskades i ett andra urval, där studiernas helhet och 

kvalitet studerades. Vid kvalitetsanalysen av insamlat datamaterial har en 

granskningsmall för kvalitativ forskning från Statens beredning för medicinsk 

utvärdering (SBU, 2014) använts. Henricson (2012) beskriver att en granskningsmall 

kan ses som ett hjälpmedel under granskningen och således fungera som en checklista i 

processen. Samtliga studier bedömdes i sin helhet och vidare kontrollerades att de hade 

ett välformulerat syfte samt att forskarna använt tillförlitliga metoder. Likaså 

granskades studiernas resultat och bedömdes i förhållande till deras syfte och eventuella 

frågeställningar. De använda studiernas kvalitet graderades som hög, medelhög eller låg 

kvalitet. Ingen av studierna ansågs ha en låg kvalitet, vilket medförde att samtliga 28 

studier ansågs som användbara. För att få en översiktlig uppfattning av det insamlade 

datamaterialet skapades en sammanfattande tabell (se bilaga 2).  
 

4.2.3 Dataanalys 
 

Vid analys av de kvalitativa studier som ingår i denna systematiska litteraturstudien har 

författarna letat efter gemensamma nämnare i studiernas resultat för att kunna utföra en 

metasyntes.  Enligt Willman och Stoltz (2012) används en metasyntes för att 

sammanfatta studier med en kvalitativ analysmetod, detta för att bidra till ökad 

förståelse och kunskap inom ett område. En metasyntes syftar således till att ge en 
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översiktlig bild av forskning, där det vetenskapliga problemområdet bedöms. Vid 

analysen har föräldrarnas beskrivna upplevelser och erfarenheter varit det primära. Med 

hjälp av en metasyntes kan en översiktlig bild av ett område skapas genom att olika 

studieras likheter och skillnader granskas och sammanfattas med en ny infallsvinkel. En 

metasyntes är en användbar metod när målet är att fördjupa sig i ett område och få en 

bredd i kunskapen, när enskilda studier inte är tillräckligt stora för att själva skapa en 

övergripande bild inom området. Detta är fördelaktigt när ett nytt övergripande resultat 

och en ny helhet ska skapas (Willman & Stoltz, 2012). Författarna har båda läst och 

granskat innehållet i de utvalda studierna och därefter diskuterat innehållet och 

hittat  gemensamma nyckelord i studierna. En tydlig överblick har skapats och 

nyckelord som närvaro, skydda, stötta, rädsla, förtroende, otillräcklighet, medverkan, 

kunskap, familjesituation, information, trygghet och oro har vuxit fram. Dessa 

nyckelord har utvecklats till kategorier med meningsbärande enheter, vilket bildade två 

huvudteman. Vidare analyserades dessa huvudteman och även underteman skapades. 

Utformningen av dessa huvudteman och underteman utformades sedan till denna 

litteraturstudies resultat. I tabellen nedan förtydligas varje artikels förankring till 

litteraturstudiens huvudteman. 
 

Tabell 1. Översikt av respektive huvudtemas förankring till varje artikel 

Artikel  Huvudtema 

1 

Huvudtema 

2 

Ames, Rennick, & Baillaregon, 2011 X X 

Andersson, Johansson & Almerud Österberg, 2012  X X 

Arlidge, Abel, Asiasiga, Sharon, Milne, Crengle & Ameratunga, 2009 X 
 

Bentley, 2005 X X 

Boussu & Angelo, 2003 X 
 

Brooten, Youngblut, Seagrave, Caicedo, Havthrone, Hidalgog & Roche, 

2012 
X 

 

Carnevale, Benedetti, Bonaldi, Bravi, Trabucco & Biban, 2011 X 
 

Colville, Darkins, Bennett, Hesketh, Alcock & Noyes, 2009 
 

X 

Coyne, 2006 X 
 

Diaz-Caneja, Gledhill, Weaver, Nadel & Garralda, 2005 X X 

Falk, von Wendt & Klang, 2008 X 
 

Feeley, Waizer, Sherrard, Boiscert & Zelkowitz, 2012 X 
 

Fegran & Helseth, 2009 X 
 

Hall, 2005 X X 

Harbaugh, Tomlinson & Kirschbaum, 2004 X X 

Higham & Davies, 2012 X 
 

Hellström, Runesson & Elander, 2002 X X 

Koenig, Chesla & Kennedy 2003 X 
 

Lam, Chang & Morrissey, 2006 X X 

Lee & Weiss, 2009 X X 

Majadalani, Doumit & Rahi, 2014 X X 
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Mattsson, Arman, Castren & Forsner, 2014 X X 

Maxton, 2008 X X 

McGahaey-Oakland, Lieder, Young & Jefferson, 2007 X 
 

Rennick, Lambert, Childerhouse, Campbell-Yeo, Filion & Johnston, 2011 X 
 

Roscigno, Grant, Savage & Philipsen, 2013 X 
 

Santos, Amorion, Braga, Lima, de Macedo & de Lima, 2011 X 
 

Stremlera, Dhukaia, Wonga & Parsuram, 2011 
 

X 

 

4.3 Etiska överväganden 
 

Denna litteraturstudie följer de grundläggande etiska aspekter som gäller vid 

humanforskning, vilket innebär att forskning som bedrivs ska ha en vetenskaplig 

hållbarhet (Helsingforsdeklarationen, 2016). De analyserade studierna är samtliga etiskt 

granskade. Antingen har författarna till studierna gjort en egengranskning vad gäller 

etiska överväganden eller fått ett godkännande av en etisk kommitté. Enligt Wallengren 

och Henricson (2012) krävs etiska principer i samtliga typer av studier som handlar om 

människor, detta för att individer inte ska såras, utnyttjas eller skadas under pågående 

forskning. Etiska aspekter bör också uppmärksammas vid systematiska litteraturstudier 

inom utbildningar på grund- och avancerad nivå. Ett skäl till detta är att studenter kan ha 

begränsade språkkunskaper och därmed ha svårt att förstå och tolka artiklar, vilket kan 

leda till ett missvisande resultat. I denna litteraturstudie har vi båda läst samtliga studier 

för att minska risken för att tolkningen av artiklarnas innehåll skulle bli felaktig. Som 

studenter har vi även haft för avsikt att återge de analyserade studiernas resultat på ett 

transparent och tydligt sätt, i syfte att inte förvränga studiernas resultat. 

 

5. Resultat 

 
Föräldrarnas upplevelser av att närvara i sitt barns vård i akuta situationer sammanfattas 

i denna studie utifrån de analyserade studiernas resultat. Utifrån den genomförda 

metasyntesen kommer resultatet att presenteras i form av huvudteman och underteman.  
 

Tabell 2. Översikt av huvudteman och underteman. 

Huvudteman Underteman 

Att kunna närvara i vården och känna närhet till sitt barn Att skydda och stödja sitt barn 
 

Att leva med oro 

Betydelsen av god information Förtroende för vårdpersonalen 

 

5.1 Att kunna närvara i vården och känna närhet till sitt barn 
 

Många föräldrar anser att det är av stor vikt att kunna vara närvarande i barnets vård och 

känna en närhet till barnet under akuta situationer (Lam, Chang & Morrissey, 2006; 

Ames, 2011; Boussu & Angelo, 2003 & Mattsson, Arman, Castren & Forsner 2014). 

Higham och Davies (2012) fokuserade på pappornas upplevelser och visade att 

papporna ville vara närvarande i sina barns vård. De pappor som deltog i studien talade 

om att de ville finnas med i vården och ha möjlighet att dela med sig av sina åsikter 

gällande olika beslut som skulle tas. I studien framkom också att flera föräldrar turades 
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om att vara med barnet under olika tidpunkter på dygnet. Papporna uttryckte att de ville 

hjälpa till med att hålla barnet om det skulle få till exempel intravenös behandling eller 

om en saturationsmätning skulle utföras. Ett annat empiriskt fynd i studien var att det 

krävdes att papporna och vårdpersonalen strävade mot samma mål, för att den vårdande 

relationen skulle bli så bra som möjligt. Vårdpersonalen var beroende av pappornas 

kunskap om sina barn och papporna var beroende av vårdpersonalens kompetens, för att 

barnets vård skulle utföras på bästa sätt. Ames et al. (2011) studerade föräldrarollen vid 

en pediatrisk intensivvårdsavdelning. Resultatet visade att föräldrarna ville närvara i 

vården och vara aktiva gällande barnens vård. Det framkom att föräldrar i studien ville 

ha en ökad kunskap om sjukvården kring sitt barn, till exempel när barnen var nedsövda 

och kopplade till olika skärmar. Föräldrarna ville även känna att de bidrog med något 

för sina barn. Även om båda föräldrar vill vara delaktiga i barnets akuta vård gav studier 

av Santos et al. (2011) och Highman och Davies (2012) stöd för att mammorna i många 

fall tog på sig det huvudsakliga ansvaret i familjen och ofta tog de slutgiltiga besluten. 

Higham och Davies (2012) studie visade att papporna ofta valde att fråga mammorna 

först, innan olika beslut kring barnets vård kunde tas.  
 

Vikten av närvarandet i barnens vård tydliggörs ytterligare av Ames et al. (2011). 

Föräldrarna ville vara närvarande i barnets vård, även om de upplevde viss osäkerhet 

med all utrustning kring barnet, vilket skapade en rädsla att förstöra något. Även 

Bentley (2005) som utförde en studie vid en akutmottagning fann att föräldrar tog 

ansvar och ville finnas med i beslutsfattande processer kring barnen i akuta situationer.  
 

McGahey-Oakland, Lieder, Young och Jefferson (2007) har studerat föräldrars 

upplevelser av att närvara vid återupplivning  av deras barn på en akutmottagning. I 

studiens resultat ansåg föräldrarna att de hade rätt att vara hos sina barn och att inget ska 

döljas i en livshotande situation. Föräldrarna upplevde att barnet kände att de var 

närvarande och att deras närvaro gav barnen styrka. De ville inte att deras barn skulle 

behöva vara rädda. Även i en studie av Maxton (2008) studerades föräldrarnas 

upplevelser av att närvara vid återupplivning av barnen. Studien visade att föräldrarna 

även i denna studie ville känna sig delaktiga och vara nära för att kunna ge stöd och 

tröst. 

 

Trots att flera föräldrar vill närvara vid återupplivning är det en svår situation att 

hantera. Flera studier visade att föräldrar anser att det är svårt att närvara men att det är 

otänkbart att inte vara med även om upplevelsen medför både rädsla och ångest. 

Föräldrar som hade närvarat uttryckte också att det medfört att det blivit lättare för dem 

att hantera situationen i efterhand (Maxton, 2008; McGahey-Oakland et al. 2007). 
 

När man som förälder har sitt barn vid en pediatrisk intensivvårdsavdelning hade det 

vårdande mötet en stor betydelse för föräldrarnas upplevelser (Fegran & Helseth, 2009). 

Detta blev tydligt i en studie av Mattsson et al. (2014) där föräldrar beskrev att en 

känsla av avstånd till sitt barn infann sig, detta både fysiskt och emotionellt. Föräldrarna 

upplevde att det var skrämmande att se barnet i ett akut skede. Sjuksköterskans roll i 

dessa situationer var att fungera som en medlare mellan föräldrar och barn, genom att 

visa föräldrarna hur de skulle närma sig sitt svårt sjuka barn. Även i en studie av 

Rennick, Lambert, Childerhose, Campbell-Yeo och Johnnston (2011) framkom att det 

var av stor vikt att delta och vara närvarande i barnens vård. Denna studie var inriktad 

på mammornas deltagande under invasiva procedurer hos deras barn. Flera av dem 

ansåg att det var deras plikt att  närvara och finnas där för sitt barn. De flesta kände sig 

bekväma i deltagandet, men det fanns även de som upplevde att det var tungt att delta 

samtidigt som de ändå ville vara nära sitt barn. De flesta ansåg att de skulle kunna tänka 
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sig att delta under invasiva procedurer igen, eftersom de ansåg att barnet behövde dem i 

dessa svåra situationer. De mammor som erfor obehag kunde inte tänka sig att vara 

närvarande i en förnyad akut situation med sitt barn. Även Andersson, Johansson och 

Österberg-Almerud (2012) illustrerade i sin studie, som handlade om föräldrars 

upplevelser av sitt barns första anestesi i dagkirurgi, att vikten av att närvara var stor. 

Föräldrarna beskrev att de ville visa sig starka och skapa en positiv atmosfär kring sina 

barn samt att de också ansåg att det var en plikt som förälder att närvara. 
 

Fegran och Helseth (2009) studerade relationen mellan föräldrar och sjuksköterskor på 

en neonatal intensivvårdavdelning. I resultatet framkom att relationen utvecklades under 

tre faser, där varje fas bidrog till att föräldrarna själva skulle närvara och vara delaktiga i 

barnets vård med hjälp av sjuksköterskorna. Att använda sig av familjecentrerad vård 

visade sig vara nödvändigt när det gällde sjuka barn eftersom föräldrarna kunde bidra 

med att ge sitt barn den närhet som behövdes, som komplement till vårdpersonalens 

kompetens och erfarenhet. Även Lee och Weiss (2009) undersökte hur föräldrar 

upplever tiden då deras barn vårdades på en intensivvårdsavdelning. I studien, som 

fokuserade på första generationens kinesiska föräldrar boende i USA, framkom det 

föräldrarna ville vara närvarande i sitt barns vård samtidigt som de var oroliga och rädda 

för att göra något fel. I en studie av Feeley, Waitzer, Sherrard, Boisvert och Zelkowitz 

(2012) där pappors erfarenheter kring att vara närvarande på en neonatal 

intensivvårdsavdelning studerades, framkom att sjuksköterskor sågs som förebilder för 

papporna. Papporna beskrev att de observerade när sjuksköterskorna vårdade barnen 

och att de därefter själva vågade närvara i vården i större utsträckning.  
 

I en studie av Diaz-Caneja, Gledhill, Weaver, Nadel och Garralda (2005) jämfördes 

föräldrars upplevelser när deras barn vårdas vid en intensivvårdsavdelning och allmän 

barnavdelning. Denna jämförelse visade att föräldrar upplevde en större fysisk och 

känslomässig distans från sina barn på intensivvårdsavdelningen. Föräldrarna ansåg 

dock att de fick närvara i vården på intensivvårdsavdelningen och beskrev att de ville 

engagera sig i den personliga vården. Det framkom också att de föräldrar som fick följa 

med under ambulanstransporten vid överflyttningar kände sig trygga, medan de som 

inte hade den möjligheten upplevde att det var orosamt att inte närvara.  
 

5.1.1 Att skydda och stödja sitt barn 
 

När ett barn på ett eller annat sätt hamnar i en akut situation är det av stor vikt för 

föräldrarna att ha möjlighet att skydda och stödja sina barn genom denna situation 

(Bentley, 2005; Higham & Davies, 2012; Mattsson et al. 2014; Koenig, Chesla & 

Kennedy, 2003). Att vara ett stöd för sina barn och resten av familjen och på så vis se 

till att allas behov uppfylls var betydelsefullt för pappor som deltog i en studie av 

Higham och Davies (2012). Papporna upplevde också att de ofta fick passa upp på både 

barnet och mamman. I studien hade samtliga pappor ett arbete och många av dem var 

tvungna att fortsätta arbeta trots barnets akuta sjukdom. Däremot försökte papporna ta 

ledigt så mycket det gick för att kunna finnas nära och skydda sitt barn. Flera pappor 

beskrev det hela som en balansgång, samtidigt som de var tvungna att arbeta så ville de 

vara hos sitt barn. Även Bentley (2005) visade i sin studie att föräldrarna kände att de 

ville vara ett huvudsakligt stöd för sitt barn genom att trösta och visa tillgivenhet. 

Många föräldrar beskrev situationen som stressig eftersom det var svårt att förbereda sig 

på att barnet befann sig i en akut situation. Några föräldrar blev synligt irriterade när de 

blev tillsagda att vänta i väntrummet under vissa procedurer, så som en 

röntgenundersökning, medan andra ansåg det som en möjlighet för barnet att klara sig 

själv. Behovet av att skydda och stödja sitt barn under en akut sjukhusvistelse stöds 
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även av Hellström, Runesson och Elander (2002) som i sin studie fann att föräldrar 

ansåg att det var viktigt att vården kändes trygg och säker och att vårdpersonalen var 

kompetent. Enligt Coyne (2006) önskade en del föräldrar att barnen borde finnas med i 

beslutsprocesser, detta för att skydda och respektera barnets självständighet och 

självbestämmande. Detta var beroende av vilken situation barnet befann sig i.    
 

Föräldrarnas upplevelser av en pediatrisk intensivvårdsavdelning studerade även 

Harbaugh, Tomlinson och Kirschbaum (2004). Miljön på intensivvårdsavdelningen 

upplevdes som stressande och farlig, vilket utgjorde ett skäl för föräldrarna att vilja 

skydda sina barn. Föräldrarna uppskattade sjuksköterskans närvaro, eftersom det bidrog 

till en ökad trygghet för dem, vilket medförde att de kunde bidra med ökad trygghet till 

sina barn. 
 

5.1.2 Att leva med oro 
 

När ett barn drabbas av en svår sjukdom eller skada upplever föräldrar en ständig känsla 

av oro inom sig (Andersson et al., 2012; Hall, 2006). Rennick et al. (2011) skriver att en 

del  mammor upplevde obehag av att delta i sina barns vård vid en pediatrisk 

intenssivvårdsavdelning, detta på grund av oro och rädsla. Även Hall (2005) belyser att 

föräldrar till barn i en akut situation  upplevde rädsla och oro och pendlade mellan att 

känna hopplöshet och hopp. Samtidigt som de hoppades att deras barn skulle återhämta 

sig och bli bättre så kändes det ibland som en hopplös situation. Det fanns även 

föräldrar som upplevde att situationen inte bara var hopplös, utan erfor också att de 

levde i en helt annan värld där de var åskådare i sitt eget liv. Andra känslor som 

föräldrarna gav uttryck för var att vara olycklig, i chock och lidande. Även Bentley 

(2005) visar i sin studie att föräldrar känner en stark oro över sitt barns svåra sjukdom 

eller skada. Oron förvärrades när föräldrarna var tvungna att till exempel vänta på en 

sjuksköterska, de beskrev att det kunde kännas som en evighet även om det bara 

handlade om några minuter. Liknande upplevelser beskriver föräldrarna i studien av 

Stremlera, Dhukaia, Wonga och Parsuram Stremlera, Dhukaia, Wonga och Parsuram 

(2011), där de uttrycker både en osäkerhet och oro över sina barns hälsa. De var rädda 

att förändringar i barnets tillstånd skulle ske och att detta kunde påverka dem så att det 

exempelvis inte kunde sova.  
 

5.2 Betydelsen av god information 
 

Föräldrar till barn som är med om en akut situation beskriver i ett flertal studier vikten 

av att få en tydlig information av vårdpersonalen. Särskilt viktigt var att få information 

angående barnens behandlingsplan och om den medicinska handläggningen, detta anser 

föräldrarna är en viktig del eftersom att barnets situation snabbt kan förändras (Ames et 

al., 2011; Hall, 2005; Hellström et al., 2002; Falk, von Wendt & Klang, 2008; 

Roscigno, Grant, Savage & Philipsen, 2013). Enligt Roscigno et al. (2013) var 

föräldrarna mer känsliga för att ta emot information och prognoser i början av 

vårdtiderna.  
 

När det gäller  familjens upplevelser av återupplivning av sitt barn vid en 

akutmottagning var det av stor vikt att få god information, framförallt i ett senars skede 

efter själva återupplivningen (McGahey-Oakland et al., 2007). Enligt Falk et al. (2008) 

och Roscigno et al. (2013) upplevde föräldrar att de inte kunde ta till sig information i 

det akuta skedet, utan att det var först efteråt som de var i behov av information när 

frågor och funderingar kunde dyka upp.  Vid både en mild hjärnskada och en svår 
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traumatisk hjärnskada var det enligt föräldrarna viktigt att få information både direkt, 

kontinuerligt samt i ett senare skede. 
 

I Ames et al. (2011) studie framkom att väsentlig information om barnets framsteg och 

behandlingsplan var betydande för föräldrarna. Några av studiens föräldrar uttryckte att 

de var kunskapssökande när det gällde sitt barns situation och att de hade en vilja att 

förstå den vård som gavs. Att veta vad som skulle hända som nästa steg tyckte 

föräldrarna också var en viktig del gällande vårdpersonalens informationen. De ville 

också lära sig om medicinska ingrepp så som sedering och intubering, de ansåg att de 

mådde bättre om de var förberedda på olika scenarion som kunde uppstå och på så sätt 

kände sig mindre hjälplösa. Enligt Hall (2005) upplevde föräldrarna det tungt att inte 

veta vad som skedde med sitt barn, även denna studie visar på att informationen är 

viktig för att situationen ska bli mer hanterbar. 
 

Bentley (2005) åskådliggjorde i resultatet av sin studie att föräldrarna ofta fungerade 

som en mellanhand mellan barnen och vårdpersonalen. Ofta fick de tolka och filtrera 

kommunikationen så att deras barn skulle förstå. I Hellström et al. (2002) och Falk et al. 

(2008) studier framkom att föräldrarna förväntade sig ärlig information som gavs på ett 

sätt som de kunde förstå. Även Majadalani, Doumit och Rahi (2013) fann att föräldrarna 

upplevde att det var viktigt att få information av vårdarna på ett språk som de kunde 

förstå och inte enbart medicinska termer. Denna studie utfördes i Beirut, vilket 

medförde att många av föräldrarna önskade information på sitt modersmål och inte 

endast på engelska som vissa av vårdpersonalen föredrog.  Arlidge et al. (2009) 

studerade föräldrars upplevelser när deras barn råkade ut för en akut sjukdom eller 

skada. Också i denna studie framkom det att informationen ibland innehöll för mycket 

medicinska termer för att föräldrarna skulle förstå innebörden av situationen. Det 

framkom även att det var av stor vikt att förstå vad som händer kring barnet gällande 

barnets känslomässiga status och även de fysiska skadorna. En mamma i studien 

upplevde att hon inte fick veta någonting och ansåg att hela sjukhusvistelsen blev 

påverkad på grund av bristande information. Flera föräldrar ansåg även att 

informationen var bristfällig beträffande information om sjukhusmiljön samt 

information om var föräldrarna kunde få stöd och hjälp, i de olika situationer som de 

hamnade i.  
 

Carnevale et al. (2011) redovisar att föräldrarna uppskattade tydlig och fullständig 

information regelbundet samt även önskade att få information när de själva begärde en 

uppdatering. Föräldrarna upplevde också att kommunikationen försämrades när läkaren 

var stressad och istället önskade att informationen gavs på ett lugnt och metodiskt. Det 

framkom även att situationen förbättrades om vårdpersonalen hade förståelse för att 

föräldrarna ibland kunde vara mycket trötta, vilket påverkade deras beteende och 

förmåga att förstå. I dessa situationer ansåg föräldrarna att det var betydelsefullt när 

vårdpersonalen var flexibel. Stremlera et al. (2011) studerade hur föräldrars sömn 

påverkas när deras barn var sjukt och behandlades på en intensivvårdsavdelning. 

Föräldrarna  beskrev att det var lättare att sova om de hade möjlighet till kontinuerlig 

kontakt med sjuksköterskan hela natten, detta på grund av att informationen var viktigt. 

En förälder som deltog i studien ansåg att det var uppskattat när en sjuksköterska tog sig 

tid och berättade vad som förväntades att hända och vad som hade hänt.   
 

Även Feeley et. al (2012) beskriver att information om barnens tillstånd och vård var 

betydelsefullt för papporna. De upplevde att den medicinska terminologin som ofta 

användes gjorde dem osäkra och rädda att hantera sitt barn, detta på grund av sin 

upplevda okunskap. Resultatet visade också att sjuksköterskor gav dubbla budskap åt 
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papporna, vissa sa åt dem att de fick röra sina barn, medan andra sa att de inte skulle 

göra det vilket gjorde dem förvirrade. I en annan studie av Brooten et al. (2012) som 

utfördes vid en intensivvårdsavdelning, upplevde föräldrar att de inte alltid förstod vad 

som hände i barnets vård och barnets tillstånd på grund av ett språk som för dem var 

obekant eller inte på deras nivå.  
 

5.2.1 Förtroende för vårdpersonalen 
 

Att föräldrar har en god relation med vårdpersonalen när barnen blir svårt sjuka eller 

skadade har stor betydelse för hur de upplever vårdtiden (Colville et al. 2009: Ames et 

al. 2011). Enligt Ames et al. (2011) ville de föräldrar som deltog i barnets vård dela med 

sig av sådana kunskaper om barnet som vårdpersonalen inte hade tillgång till. 

Föräldrarna menade att de kände sitt barn bäst och att de till exempel visste hur barnet 

fungerade i olika situationer. Samtidigt fanns en  förståelse för att vårdpersonalens 

kliniska kompetens behövdes och de ville på grund av detta känna en trygghet med 

personalen så att de kunde överlämna barnet i deras händer. Föräldrarna i denna studie 

beskrev att det var svårt att låta någon annan ha kontroll över barnet men att det gick 

lättare när de hade tillit till personalen. Det uppskattades även av föräldrar att 

sjuksköterskor försökte ta hand om barnet på ett omsorgsfullt sätt, exempelvis genom 

att hålla eller trösta det. Även Hellström et al. (2002) presenterar i sitt resultat att det är 

viktigt för föräldrarna att relationen med vårdpersonalen är bra. Föräldrarna beskrev att 

de ville vara till lags för vårdpersonalen och valde ibland att dölja sina känslor, om de 

till exempel var ledsna, för att inte störa arbetet.  
 

Maxton (2008) fördjupade sig i föräldrars upplevelser av att närvara vid återupplivning 

och fann att föräldrar ansåg att relationen med vårdpersonalen var viktig. Föräldrarna 

var i behov av känslomässigt stöd efter den svåra situationen. I första hand söktes detta 

stöd från andra familjemedlemmar, men även från vårdpersonalen. Enligt föräldrarnas 

utsagor fick de stöd av vårdpersonalen både under och efter återupplivningen. En 

förälder berättade att hon hellre ville prata med en sjuksköterska som kände till 

händelsen, istället för att prata med en socialarbetare eller präst eller annan 

yrkeskategori. Föräldrarna ansåg att en erfaren sjuksköterska var bäst lämpad att stödja 

och ge information i efterhand.   
 

Barnets välbefinnande och behov upplevdes vara det viktigaste för föräldrarna, de kände 

vid vissa tillfällen ett avstånd till sina barn. Vid dessa fall var sjuksköterskans roll 

särskilt viktig och fungerade som en medlare. Genom att sjuksköterskor skapade en 

lugn och förtroendefull miljö kring barnet så upplevde föräldrarna det lättare att nå sina 

barn. För att detta skulle fungera optimalt krävdes en god relation mellan vårdpersonal 

och föräldrar (Mattsson et al., 2014).  
 

Att vårdpersonalen tog föräldrarna på allvar och lyssnade på dem visade sig vara 

betydelsefullt (Hall, 2005 & Lam et al., 2006). En mamma berättade att hon hade sagt 

till sjuksköterskan att hon upplevde att hennes barn blivit annorlunda men att 

sjuksköterskan valde att ignorera detta. I ett senare skede när läkaren kontaktades kunde 

det bekräftas att mamman hade rätt, vilket bidrog till att mamman kände att ingen 

lyssnade på henne och tog henne på allvar. Föräldrar menade att när man sitter med sitt 

barn så lär man sig att känna igen tecken på vad som är normalt eller inte. En pappa 

ansåg att det var trevligt när personalen var delaktig i föräldrarnas situation och att det 

gav dem nytt hopp när personalen också kände hopp över situationen (Hall, 2005).  
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Enligt Andersson et al. (2012)  var det av stor vikt för föräldrarna att känna sig trygga 

med sjuksköterskorna när barnet var med om nedsövning. Föräldrar som deltog i 

operationssalen kände ett behov av emotionellt stöd. Att barnet skulle få full 

uppmärksamhet i operationssalen var självklart, men det hade uppskattats om någon 

hade hunnit ta hand om dem lite mer.  I studien av Harbaugh et al. (2004) framkom det 

att föräldrars negativa upplevelser minskade om en sjuksköterska var omtänksam och 

brydde sig om dem och barnet. En förälder ansåg att det var viktigt att sjuksköterskorna 

hade den medicinska kompetensen men att det ändå uppskattades om de även såg barnet 

och inte enbart tittade på en skärm. Det fanns också föräldrar som lyfte fram att vissa 

sjuksköterskor inte kändes lika omhändertagande, vilket medförde att de kände sig 

utanför. När sjuksköterskor däremot utförde omvårdnaden med känsla och såg barnet, 

så uppskattades detta i stor utsträckning av föräldrarna.  
 

Att som förälder bli behandlad med värdighet och få en mänsklig relation med 

vårdpersonalen är betydande för föräldrar till barn som vårdas vid en 

intensivvårdsavdelning. Det är av stor vikt för föräldrarna att vårdpersonalen är 

professionell, men föräldrar ansåg även det var viktigt att sjuksköterskorna såg barnet 

som en unik individ (Majadalani et al., 2013). Lee och Weiss (2009) beskriver också i 

sin studie att vissa föräldrar som deltog var oroliga över sjuksköterskornas kompetens 

och därför hade svårt att lita på dem. En förälder berättade att hon hade sett att en 

sjuksköterska frågade en annan om medicinen innan hon gav den till barnet, vilket 

skapade oro hos föräldern.  
 

Brooten et al. (2012) belyste i sin studie föräldrars upplevelser i samband med att deras 

barn avled vid en intensivvårdsavdelning. Sjuksköterskor som var erfarna och 

kompetenta upplevde föräldrarna som en ökad trygghet i denna situation. Likaså att 

sjuksköterskorna var ödmjuka och omtänksamma bidrog till ett bättre helhetsintryck för 

föräldrarna. Om föräldrarna tyckte att sjuksköterskan och läkaren verkade oerfarna och 

okunniga upplevde de inte samma trygghet. 
 

6. Diskussion 
 

Diskussionen i denna systematiska litteraturstudie består av två delar, en 

metoddiskussion och en resultatdiskussion. Inledningsvis presenteras en 

metoddiskussion där studiens metodförfarande diskuteras. I resultatdiskussionen 

diskuteras studiens resultat i förhållande till författarnas tolkning av den teoretiska 

referensramen. 
 

6.1 Metoddiskussion 
 

Detta examensarbete är en systematisk litteraturstudie där syftet är att få en samlad 

kunskap om föräldrars upplevelser av att närvara i sitt barns vård i akuta situationer. 

Enligt Kristensson (2014) är en systematisk litteraturstudie en lämplig metod för att få 

en överblick av aktuell forskning. Genom att sammanställa relevant kunskap inom ett 

problemområde kan den i nästa steg förhoppningsvis omsättas i praktiken. Att utföra en 

metasyntes ansåg vi vara den mest lämpliga metoden vid utförandet av denna 

systematiska litteraturstudie. En kvalitativ metasyntes är enligt Forsberg och 

Wengström (2013) en användbar metod inom omvårdnad, för att tidigare forskning då 

blir mer samlad och på så vis applicerbar i praktiken. 
 

6.1.1 Datainsamling 
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Denna systematiska litteraturstudie är baserad på kvalitativ forskning inom det aktuella 

området. Vi valde att använda oss av enbart kvalitativ forskning eftersom syftet var att 

belysa föräldrars upplevelser. Detta val får stöd hos Henricson och Billhult (2012) som 

menar att en kvalitativ design är en användbar metod när intresseområdet är individers 

unika erfarenheter och upplevelser. Litteratursökningen utfördes av båda författarna i 

databaser vid  Linnéuniversitetets bibliotek. De databaser som användes var både 

PubMed och Cinahl, även om majoriteten av studierna hittades via Cinahl. Författarna 

valde att att använda Cinahl och Pubmed vid artikelsökningen eftersom båda databaser 

berör både medicin och omvårdnad, vilket var intressant för detta arbete. Vid 

datainsamlingen användes till en början sökorden emergency, children, parents 

experience och parents perspecitve. På grund av begränsat antal tidigare studier fick 

sökorden utökas och användas i flera olika kombinationer under sökningsprocessen, för 

att relevanta studier inte skulle missas. De titlar som svarade an mot studiens syfte 

valdes ut för läsning av abstract och de som fortsatt var intressanta granskades i fulltext.  
 

6.1.2 Urval 
 

Under litteratursökningen framkom att kvalitativa studier inom området var relativt 

begränsade och flera studier som hittades var utförda med en kvantitativ metod, varför 

dessa studier exkluderas. Även studier som fokuserade på sjuksköterskornas 

erfarenheter exkluderades eftersom denna studie riktas mot föräldrarnas perspektiv. 

Föräldrars upplevelser från akutmottagningar visade sig vara ett begränsat område, 

vilket gjorde att även studier utförda på andra enheter inkluderades i urvalet. Detta för 

att få tillräckligt med material till studien och på så vis få en styrka i resultatet. Som 

inklusionskriterium valdes även att studierna skulle finnas tillgängliga i fulltext och inte 

vara äldre än 15 år. Eventuellt hade litteratursökningen inte blivit lika begränsad om 

även studier som inte fanns tillgängliga i fulltext hade använts. Till en början valdes 

enbart studier som inte var äldre än 10 år, dock utökades detta till 15 år när 

litteratursökningen var igång och det märktes att området var relativt begränsat.  
 

6.1.3 Kvalitetsgranskning 
 

Kvalitetsgranskningen av studierna utfördes med hjälp av SBU:s granskningsmall 

(2014). Enligt denna mall ska studierna ha ett välformulerat syfte, ett urval och en 

metod som var väl genomförda samt att studiernas resultat motsvarar syftet och de 

beskrivna frågeställningarna. Mallen användes för att utesluta studier som bedömdes ha 

en för låg kvalitet. Målsättningen var att hitta 30 stycken kvalitativa studier men på 

grund av det begränsade sökresultaten användes enbart 28 studier i resultatet. Detta för 

att studier med en god kvalitet prioriterades före antal studier. Författarna anser att 

kvaliteten på denna litteraturstudie skulle ha blivit sämre om studier som inte uppnådde 

kriterierna hade inkluderats.  
 

6.1.4 Analysprocess 
 

Vid analysen av de valda studierna har båda författarna läst samtliga studier för att hitta 

meningsbärande enheter. Detta för att kunna utföra en metasyntes, som enligt Willman 

och Stoltz (2012) är användbart för att sammanfatta kvalitativa studier och få en ökad 

kunskap inom ett specifikt område. Utifrån de meningsbärande enheter som hittades i 

studierna utformades till en början sex huvudteman. Dessa sex huvudteman reducerades 

i nästa steg till två huvudteman och tre underteman. Resultatet blev på så vis mer 

överblickbart. En kvalitativ metasyntes är enligt Forsberg och Wengström (2013) en 
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användbar metod inom omvårdnad, för att tidigare forskning då blir mer samlad och på 

så vis applicerbar i praktiken. Därför ansåg vi att en metasyntes var den mest lämpade 

metoden vid utförandet av denna systematiska litteraturstudie.   
 

6.1.5 Studiens trovärdighet 
 

Enligt Kristensson (2014) är att trovärdighetsbegreppet ett sätt att beskriva och bedöma 

en kvalitativ studies hållbarhet. Dessa består av tillförlitlighet, 

överförbarhet,  verifierbarhet och giltighet. Tillförlitlighet handlar om sanningen om 

data och dess tolkning. Överförbarhet handlar om resultatet är generaliserbart och hur 

de kan vara giltiga i andra sammanhang. Verifierbart handlar om hur väl väl resultatet är 

representerat och i vilken utsträckning tolkningar och resultat kan utläsas. Giltighet 

handlar om det insamlade materialet är stabilt över tid. Författarna anser att samtliga 

kriterier är uppfyllda. Vi har använt oss av kvalitativ forskning under de senaste 15 åren. 

Båda författarna har läst alla studier och därefter diskuterat och kommit fram till ett 

resultat. Vi bedömer att samma resultat skulle framkomma om någon annan upprepade 

undersökningen. Studierna är använda är från olika enheter där akuta situationer 

förekommer och vi anser att det finns en överförbarhet till en akutmottagning. 
 

6.2 Resultatdiskussion 
 

Resultatet i denna systematiska litteraturstudie åskådliggjordes utifrån två huvudteman 

och tre underteman. Huvudtemana “Att kunna närvara i vården och känna närhet till sitt 

barn” och “Betydelsen av god information” illustrerar föräldrars upplevelser av att 

närvara i sina barns vård i en akut situation. Studiens syfte bedöms därför vara besvarat. 

I resultatet används studier från olika verksamheter inom hälso- och sjukvården, detta 

eftersom en ökad kunskap om föräldrars upplevelser att närvara vid akuta situationer på 

olika enheter, exempelvis en intensivvårdsavdelning, tolkas som applicerbar kunskap 

även på en akutmottagning. I denna resultatdiskussion tolkas studiens teman i 

förhållande till den teoretiska referensramen samt en tolkning av hur resultatet kan 

omsättas  till arbetet på en akutmottagning beskrivs. 
 

6.2.1 Att kunna närvara i vården och känna närhet till sitt barn 
 

Första temat visade att en majoritet av föräldrar till svårt sjuka eller skadade barn själv 

ville känna sig delaktiga och närvara i barnets vård. Detta framkom bland annat i studier 

av Amnes et al. (2011) och Bentley (2005) att som sjuksköterska är det av stor vikt att 

låta föräldrarna närvara i vården och uppmuntra dem att våga vara delaktiga. Föräldrar 

som på grund av osäkerhet och rädsla inte ville närvara bör även tas om hand, för att de 

ska känna sig trygga och på så vis känna sig mer tillfreds i olika situationer. Gällande att 

vara närvarande i vården fanns dock vissa olikheter bland föräldrarna i studierna. Även 

om majoriteten av föräldrarna ville vara en del av sina barns vård, fanns det även de 

föräldrar som hellre avstod. Vidare förtydligar Bentley (2005) att majoriteten av 

föräldrarna ville vara med i beslutsfattande processer i en akut situation. Vi anser att det 

är viktigt att komma ihåg individers olikheter och utifrån detta försöka anpassa 

individanpassa omvårdnaden. Sjuksköterskan har i sitt arbete en vikt roll att förstå och 

acceptera dessa olikheter. I förhållande till den teoretiska referensramen, tolkas detta 

tema som en väsentlig del i sjuksköterskans arbete eftersom den familjecentrerade 

omvårdnaden utgör en stor del av föräldrarnas delaktighet. Detta styrker Uhl, Fisher, 

Docherty och Brandon (2013) som i sin studie tar upp hur föräldrar upplever den 

familjecentrerade omvårdnaden medan deras barn vårdats på sjukhus. I resultatet 
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framkommer att sjuksköterskor har en betydande roll i arbetet med familjen. Detta 

genom att tillämpa, planera och utvärdera den familjecentrerade vården. 

 

Att föräldrar vill vara närvarande vid akuta situationer tolkar vi som en fördel i arbetet 

på en akutmottagning, detta, eftersom föräldrarna då kan vara med under olika 

procedurer och bidra med trygghet och lugn till sina barn och på så vis underlätta 

arbetet. Detta styrker Brown, Mace, Dietrich, Knazik & Schamban (2008) som tar upp 

vikten av familjecentrerad omvårdnad på akutmottagningar. I deras studie framkommer 

att familjecentrerad omvårdnad på akutmottagningar är relevant, eftersom det ger 

familjen möjlighet att närvara vid medicinska åtgärder, inklusive återupplivning, 

procedurer och transporter.  Vikten av den familjecentrerade omvårdnaden förtydligar 

även Hallström och Lindberg (2013), som menar att omvårdnaden av ett sjukt barn bör 

ses utifrån ett helhetsperspektiv där hela familjen är delaktig, samtidigt som varje 

familjemedlems unika livsvärd uppmärksammas. Redan Florence Nightigale fokuserade 

på familjen och ansåg att den var primär. Hon ansåg att både friska och sjuka 

familjemedlemmar skulle tas om hand och stödjas i olika situationer (Kirkevold & 

Stromsnes Ekern, 2002).  
 

Undertemat, att skydda och stödja sitt barn, visade att många föräldrar hade ett behov av 

att visa sig starka och skydda sina barn i otrygga situationer (Bentley, 2005; Higham & 

Davies, 2012; Mattsson et al., 2014). I relation till litteraturstudiens teoretiska 

referensram, familjecentrerad omvårdnad, kan detta tolkas som en relevant del i det 

vårdande mötet med föräldrar, där sjuksköterskan till exempel skapa förutsättningar för 

att föräldrarna kan vara nära sina barn och ge dem möjlighet att finnas vid barnets sida 

och stötta dem. Även om sjuksköterskan i vissa situationer behöver arbeta nära barnet 

för att uppnå en säker vård så ska föräldrarna få vara så nära som möjligt samtidigt, 

arbetet ska utföras i ett nära samspel med föräldrarna. Det kan räcka med att föräldrarna 

har möjlighet att hålla barnets hand, för att både barnet och föräldern ska känna en ökad 

trygghet. Föräldrarnas skyddande behov tolkas som att de känner en plikt att ta hand om 

sina sjuka barn, vilket gör det viktigt för dem att kunna närvara i barnets vård i akuta 

situationer och finnas med som stöd. I studien av Bentley (2005) framkom dock vissa 

olikheter i föräldrarnas upplevelser kring att vara närvarande. Vissa föräldrar kunde bli 

irriterade när de inte fick vara med på vissa undersökningar medan andra ansåg att det 

var bra för barnen att klara sig själv. Vidare påvisar undertemat att föräldrar vill skydda 

och stödja sina barn i akuta situationer för att barnen ska känna sig trygga och säkra. Vi 

tolkar detta som att föräldrar på akutmottagningar bör få gott om utrymme att finnas till 

hands och stödja sina barn för att minska risken att barnen känner sig otrygga i den 

främmande miljön. Att miljön på en akutmottgning kan kännas otrygg och främmande 

styrker Salter och Stallard (2004) med sin studie, där de har studerat ungdomars 

upplevelser av att vara patient på en akutmottagning. Ungdomar i studien upplevde att 

miljön på en akutmottagning var skrämmande och att de kändes obekvämt att vara där. 

Miljön upplevdes som högljudd och livlig, vilket påverkade ungdomarnas upplevelser 

negativt. Enligt Brown et al. (2008) är familjecentrerad omvårdnad en process som kan 

tillämpas för alla patienter i alla åldrar och i alla miljöer så också på akutmottagning. De 

anser att det är en integrerad del av vård av god kvalitet och att relationen patient- 

familj- och vårdpersonal gynnas. 
 

Ytterligare ett undertema som framkommer är att leva med oro. En tolkning av detta 

undertema är att sjuksköterskan bör tillåta föräldrar vara oroliga för sina barn samtidigt 

som de arbetar aktivt för att minska denna oro och istället skapa en ökad trygghet. Att 

föräldrar upplever oro var ett återkommande tema i majoriteten av studierna, där det 

visade sig att de flesta föräldrar i något skede kände sig oroliga för sina barns tillstånd. 



  
 

 18 

Oroliga föräldrar tolkas vara vanligt förekommande inom all hälso- och sjukvård, inte 

minst på en akutmottagning där akuta situationer förekommer dagligen.  
 

6.2.2 Betydelse av god information 
 

Studiens resultat visar att information utgör en en central del för föräldrar, som 

troligtvis påverkar deras upplevelser av närvarandet i barnets vård i en akut situation. 

Akuta situationer kan vara svåra att hantera och bidra med ökad stress, vilket gör att 

informationen som ges inte alltid når fram. Informationens betydelse stöds av Kirkevold 

och Stromsned Ekern (2002), som visar att en tydlig information till föräldrar är extra 

viktigt när barnet själv inte kan ta till sig information. Hur information ges handlar 

mycket om kommunikation och relation mellan olika människor, vilket kan 

sammankopplas med det systemteoretiska perspektivet, där hela familjen bör ses som en 

helhet och bemötas därefter.  
 

Ames et al. (2011), Hall (2005) och Hellström et al. (2002) beskriver hur betydelsefullt 

det är för föräldrar till svårt sjuka eller skadade barn att få ta del av vad som händer 

kring deras barn. Att få all slags information är av stor betydelse, exempelvis 

behandlingsplaner och förbättringar eller försämringar hos barnet. Enligt Hall (2005) 

upplevde föräldrarna en känsla av oro när de inte visste vad som skedde med sitt barn 

och föräldrarna upplevde situationen mer hanterbar när de fick god information. Detta 

kan tolkas som att kommunikation med föräldrarna är betydelsefullt delvis för att 

föräldrarna ska vara medvetna om vad som sker samt att de ska ha en möjlighet att veta 

vad som planeras och är tänkt framöver. Informationen bör ges på en nivå som 

föräldrarna kan ta till sig.  
 

Enligt kompetensbeskrivningen för akutsjuksköterskan (2013) hör det till 

akutsjuksköterskans arbete att ansvara för omvårdnaden av patienten i akuta situationer. 

Information som ges bör vara anpassad till varje enskild patient och oavsett 

arbetsbelastning bör patienter få en information som han eller hon förstår och kan ta till 

sig (Riksföreningen för akutsjuksköterskor, 2013). Detta kan tolkas som att 

omvårdnaden ska vara patientcentrerad och den enskilda patienten alltid ska vara i 

centrum. När det gäller vård av barn är dock sjuksköterskans relation med föräldrarna 

även en viktig del, vilket påvisas i denna studies resultat. Omvårdnaden kring barn i 

akuta situationer kan således tolkas som en mer komplex situation, där informationen 

som ges behöver vara riktad till både föräldrar och barn på olika nivåer. På en 

akutmottagning där mötet mellan föräldrar och sjuksköterska ofta är korta och snabba, 

tolkar vi att det är betydande att man som sjuksköterska är tydlig och delger en god 

information som föräldrarna kan ta till sig. Detta för att undvika missförstånd eller 

oklarheter, som annars lätt kan uppstå om informationen uteblir. Elmqvist et al. (2011) 

framför i sin studie att det är av stor vikt att vårdpersonalen redan i första mötet med 

med patienter och anhöriga på akutmottagningen är informativ och tydlig med vad som 

kommer att hända och hur arbetet fungerar på en akutmottagning. Det visade sig i 

studien att om patienter och anhöriga upplever sig ha en viss kontroll över olika 

situationer är det också lättare att hantera dem. 
 

Undertemat, förtroende för vårdpersonalen, påvisar även det vikten av det vårdande 

mötet. Enligt Colville et al. (2009) och Ames et al. (2011) ansåg föräldrarna att en god 

relation med vårdpersonalen har stor betydelse. Andersson et al. (2012) menar att det är 

av stor vikt att föräldrarna känner sig trygga med sjuksköterskan. Harbaugh et al. (2004) 

menar att föräldrarnas negativa upplevelser minskar om föräldrarna har en omtänksam 

och ödmjuk sjuksköterska. Detta tolkas som att föräldrars känsla av tillit till 
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vårdpersonalen är en grundläggande del för att för att föräldrarna ska känna sig trygga. 

Samt att vårdmötet ska upplevas av en god kvalitet. Detta kan överföras till Dahlbergs 

och Segestens (2010) tankar om att föräldrar behöver stöd och omsorg från 

vårdpersonal. På en akutmottagning tolkar vi att det kan vara svårt att bygga upp ett 

förtroende hos föräldrar eftersom mötena ofta är så pass korta, vilket gör det extra 

viktigt att sjuksköterskan arbetar aktivt för att skapa en god relation med föräldrarna.  

 

7. Konklusion 
 

Resultatet i denna systematiska litteraturstudie visar att de teman som vuxit fram är 

sammanflätade och bidrar med samlad kunskap om föräldrars upplevelser av att närvara 

vid en akut situation. Föräldrar i dessa situationer upplever en ständig, men vill vara 

nära sitt barn och finnas där för att skydda och stödja barnet. En god information har en 

stor betydelse i dessa situationer, vilket i sin tur påvisar vikten av att känna förtroende 

för sjuksköterskan. Sammantaget handlar det om att föräldrar ska känna sig trygga i 

samband med att barnet befinner sig på akutmottagningen. En av studiens viktigaste 

slutsatser är att många föräldrar har liknande uppfattningar om att närvara och att 

närvaro har en stor betydelse för de flesta föräldrarna. Det får dock inte glömmas bort 

att det även finns de föräldrar som inte vill närvara, vilket bör finnas i sjuksköterskans 

intresse att urskilja. Det är bra för både föräldrar men även för sjuksköterskan att 

föräldrarna kan vara närvarande och få kontinuerlig information vilket i sin tur leder till 

att de kan känna en tryggare. Att många föräldrar vill närvara i sina barns vård är redan 

vedertaget, med denna studie utvidgas dock detta kunskapsområde samtidigt som 

föräldrarnas unika upplevelser kring detta förtydligas. På en akutmottagning är det av 

stor vikt att föräldrar får god information och ett gott bemötande eftersom 

akutsjukvården innefattar korta och snabba möten, där föräldrarnas trygghet annars kan 

påverkas i negativ utsträckning.  
 

8. Kliniska implikationer och vidare forskning 
 

Vikten av föräldrars närvaro när deras barn är med om en akut situation är således 

betydande för både barnet och föräldrars hälsa och välbefinnande. I praktiken är denna 

kunskap av stort värde för sjusköterskans arbete vid en akutmottagning, där föräldrar 

och barn dagligen bemöts i olika situationer. Att ha en ökad kunskap inom detta område 

kan bidra till att sjuksköterskan blir tryggare i sitt arbete och då kan hantera dessa 

situationer bättre, vilket bidrar till en förbättrad helhetsupplevelse för föräldrarna i dessa 

utsatta situationer.  
 

Föräldrars upplevelser av att vara närvarande i barnets vård i akuta situationer är ännu 

ett relativt outforskat område, speciellt när det gäller situationer som specifikt 

förekommer vid en akutmottagning. Detta observerades i samband med 

artikelsökningen till denna studie, när det visade sig finnas begränsat med studier som 

berör detta ämne. Den familjecentrerade omvårdnaden är generellt ett relativt beforskat 

område, inom akutsjukvården kunde området dock vidare belysas i större utsträcknig. 

Barn som kommer till en akutmottagning efter att ha varit med om en olycka eller ett 

trauma hade varit intressant att forska vidare om eftersom dessa situationer är ofta 

förekommande. Föräldrars upplevelser av att närvara i dessa specifika situationer kan 

vara ett intresseområde av stor vikt  eftersom det är en så pass oförberedd situation för 

föräldrarna.  
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Den forskning som har granskats visar att mammor många gånger har en framträdande 

roll i deltagandet i akuta situationer jämfört med papporna, vilket är ett intresseområde 

som kunde vara ett ämne att forska mer ingående för att belysa skillnader mellan 

föräldrarnas intresse av att delta i vården. Sammanfattningsvis är familjecentrerad 

omvårdnad inom akutsjukvården ett område som ännu har utrymme att forskas, ur både 

ett livsvärds- och ett systemteoretiska perspektiv. Detta för att nya infallsvinkar och 

tankesätt ska träda fram och på så vis bidra till en bättre akutsjukvård. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Sökstrategier 

 
Sökstrategi 6/2 och 20/3 år 2016. 

Databas Sökord Träffar Urval 

Cinahl emergency care + children + parents experience 50 2 

Cinahl critical care + children + parents experience  99 6 

Cinahl critically ill + parents experience 43 2 

PubMed critical care + parents perspective 86 1 

Cinahl acute care + parents perspective 28 2 

Pubmed acute care + parents experience + children 102 3 

Cinahl acute care + parents experience 65 2 

Cinahl emergency + family experience + pediatric 41 2 

Pubmed pediatric intensive care + parents experience 108 8 

 

 

 

  



  
 

 II 

 

Bilaga 2. Artikelöversikt  
 

Titel/Författare/År/Land Syfte Deltagare Metod Resultat Kvalitet 

(Hög/med

elhög 

/låg) 

A qualitative interpretive 

study exploring parents’ 

perception of the parental 

role in the paediatric 

intensive care unit. Ames, 

K.E., Rennick, J.E. & 

Bailaregon, S. 2011, 

Canada. 

Att undersöka 

föräldrars 

uppfattningar om 

föräldrarollen 

inom pediatrisk 

intensivvård.  

 

 

7 föräldrar.  

 

Kvalitativ 

forskningsmetod 

med semi-

strukturerade 

intervjuer.  

 

Tre huvudkategorier 

framkom: Att vara 

närvarande och delta i 

barnets intenssivvård, 

utveckla ett förtroende 

för vårdpersonalen samt 

få information om 

barnets tillstånd och 

deras behandlingsplan.  

Medelhög 

Parents’ experiences of 

their child’s first 

anaesthetic in day surgery. 

Andersson, L., Johansson. 

& Österberg Almerud, S. 

2012, Sverige. 

 

Att belysa 

betydelsen av att 

vara förälder till 

ett barn som är 

med om sin 

första anestesi i 

dagkirurgi.  

6 föräldrar. 

 

Kvalitativ studie 

med intervjuer. 

 

Föräldrarna upplevde en 

känsla av att förlora 

kontrollen och en känsla 

av att behöva vara beredd 

samt att det var viktigt att 

kunna vara närvarande 

och att de var i behov av 

emotionellt stöd.  

Hög 

 

Experiences of 

whanau/families when 

injured children are 

admitted to hospital: a 

multi-ethnic qualitative 

study from Aotearoa/New 

Zealand. Arlidge, B., Abel, 

S., Asiasiga, L., Milne, 

S.L., Crengle, S. & 

Amertunga, S.N. 2009, 

Nya Zeeland.  

 

Att undersöka 

och beskriva 

erfarenheter av 

familjer i Nya 

Zeeland när 

deras barn 

hamnade på 

sjukhus på grund 

av en akut skada 

eller sjukdom.  

 

Föräldrar till 

23 barn. 

 

Kvalitativ 

forskningsmetod 

med 

gruppintervjuer.  

 

Det framkom att 

bristande kommunikation 

och information, 

svårigheter att hantera en 

främmande miljö, stress 

och krav som ställs på 

familjer och missförstånd 

som rör kulturella 

skillnader var 

huvudkategorier som 

föräldrarna upplevde. 

 

Medelhög 

 

Parents in accident and 

emergency: Roles and 

concerns. Bently, J. 2005, 

England. 

 

Att rapportera 

vilket ansvar 

föräldrarna tar 

när deras barn 

har varit med om 

en olycka samt 

studera deras oro 

i samband med 

detta.  

 

10 föräldrar. 

 

Kvalitativ 

observationsstudie. 

 

Föräldrarnas upplevelser 

kunde observeras genom 

att vilja vara ett 

huvudsakligt stöd, att 

vara en mellanhand 

mellan barn och 

vårdpersonal, att vara 

beslutsfattare och 

föredöme åt barnen, att 

underhålla barnen, att ha 

ett ansvar gentemot sina 

barn samt att de kände en 

oro.  

Hög 



  
 

 III 

The Family in the 

Intensive Care Unit: 

Living the Possibility of 

Losing a Child. Boussu, 

R.S. & Angelo, R. 2003, 

Brasilien.  

 

Att förstå 

familjers 

erfarenheter av 

att ha ett barn på 

en pediatrisk 

intenssivvårdsav

delning samt 

identifiera vad 

som är 

betydelsefullt för 

föräldrarna i 

samband med 

detta.  
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familjemedl

e-mmar från 

9 olika 

familjer.  

 

Grounded-theory 

med öppna 

intervjuer.  

 

Studien resulterade i två 

huvudgrupper av 

föräldrarnas upplevelser, 

att det var viktigt att 

sjuksköterskorna var 

tillgivna och brydde sig 

samt att föräldrarna ville 

närvara och se vad som 

hände kring deras barn.  

 

Medelhög 

 

Parent’s perceptions of 

Health Care providers 

action around child ICU 

Death: What helped, what 

did not Brooten, D., 

Youngblut, J.M., 

Seagrave, L., Caicedo, C., 

Hawthrone, D., Hidalgog, 

I. & Roche, R. 2012. USA. 

 

Att beskriva hur 

föräldrar till barn 

som dog på en 

intensivvårdsavd

elning upplevde 

vårdåtgärder, vad 

hjälpte och vad 

hjälpte inte? 

63 föräldrar Semistrukturerade 

intervjuer, 

kvalitativ. 

Medkännande, vänlig 

personal, tydlig 

kommunikation och 

delaktighet i beslut till 

vård upplevde 

föräldrarna att var 

hjälpsamt.  

Hög 

Understanding the private 

worlds of physicians, 

nurses, and parents: A 

study of life-sustaining 

treatment decisions in 

Italian paediatric critical 

care. Carnevale, F., 

Benedetti, M., Bonaldi, A., 

Bravi, E., Trabucco,G, & 

Biban, P. 2011, Italien.  

Att beskriva hur 

beslut fattas 

kring 

livsuppehållande 

behandling för 

kritiskt sjuka 

barn i Italien och 

hur dessa beslut 

upplevs av 

läkare, 

sjuksköterskor 

och föräldrar  

 

9 föräldrar, 

16 läkare 

och 26 

sjukskötersk

or. 

 

Kvalitativ metod 

med individuella 

intervjuer. 

 

Det framkom att 

regelbunden och tydlig 

information är 

betydelsefullt för 

föräldrarna.  

 

Medelhög 

The impact on parents of a 

child’s admission to 

intensive care: Integration 

of qualitative findings 

from a cross-sectional 

study. Colville, C., 

Darkins, J., Hesketh, J., 

Bennett, V., Alcock, J, & 

Noyes, J, 2008, England 

 

Att se vad 

föräldrar med 

barn på en 

pediatrisk 

intenssivårdsavd

elning anser vara 

mest lidande. 

 

32 mammor 

och 18 

pappor. 

 

Kvalitativ metod 

med 

semistrukturerade 

intervjuer. 

 

Levande minnen, 

kommunikation med 

personalen, övergångar 

och långsiktiga effekter 

var teman som framkom. 

 

Medelhög 

Consulation with children 

in hospital: children, 

parents and nurses 

perspectives. Coyne, I, 

2006, England. 

 

Att utforska 

barns, föräldrars 

och 

sjuksköterskors 

syn på 

deltagande i 

vården samt 

deras inställning 

till sjukvården. 

11 barn, 10 

föräldrar, 12 

sjukskötersk

or. 

 

Grounded-theory, 

genom intervjuer, 

enkäter och 

observationer. 

 

Föräldrar vill att barn ska 

involveras i 

beslutsprocessen för att 

stärka barnens 

självkänsla och öka 

välbefinnande. 

 

Medelhög 



  
 

 IV 

A child’s admission to 

hospital: A qualitative 

study examing the 

experiences of parents. 

Diaz-Caneja, J., Gledhill, 

T., Weaver, T., Nadel, S. 

& Garralda, E. 2005, 

London. 

 

Att jämföra 

skillander i 

föräldrars 

upplevelser till 

barn på 

vårdavdelning 

och 

intensivvårds-

avdelning.  

 

20 föräldrar Kvalitativa 

semistrukturerade 

intervjuer. 

Föräldrar upplevde mer 

stress på 

intensivvårdsavdelning 

än på vårdavdelning.  

God kommunikation 

minskade stress hos 

föräldrarna. 

Medelhög 

Informational needs in 

families after their child’s 

mild head injury. Falk, C., 

von Wendt, L, & Klang, B, 

2008, Sverige 

 

Att fördjupa sig i 

föräldrars 

informations-

behov när deras 

barn har drabbats 

av en mild 

hjärnskada. 

 

Familjer till 

57 barn. 

 

Kvalitativ metod 

med öppna 

intervjuer. 

 

Föräldrarna har ett behov 

av information om själva 

hjärnskadan och hur man 

vårdar detta samt få 

tillgång till stöd och 

trygghet. 

 

Medelhög 

Fathers’ perceptions of the 

barriers and facilitators to 

their involvement with 

their newborn hospitalised 

in the neonatal intensive 

care unit. Feeley, N., 

Waitzer, E., Sherrard, K., 

Boiscert, L, & Zelkowitz, 

P. 2012, Canada. 

 

Att ta reda på hur 

pappor upplever 

att vara delaktig 

och engagerad i 

sina barns vård 

på neonatal 

intensivvårds-

avdelning.  

 

18 pappor. Kvalitativ 

beskrivande studie 

med intervjuer. 

 

Tre huvudkategorier som 

påverkade pappornas 

deltagande: Barnets 

tillstånd, yttre faktorer 

såsom miljö samt tidigare 

erfarenheter.  

 

Hög 

The parent–nurse 

relationship in the neonatal 

intensive care unit context 

– closeness and emotional 

involvement. Fegran, L, & 

Helseth, S, 2008, Norge 

 

Att undersöka 

föräldrars och 

sjuksköterskors 

upplevelser kring 

relationen mellan 

sjuksköterskor 

och föräldrar till 

ett för tidigt fött 

barn vårdas på 

sjukhus 

 

6 mammor, 

6 pappor 

och 6 

sjukskötersk

or. 

 

Hermeneutisk metod 

med obervationer 

och intervjuer. 

 

Samarbete mellan 

sjuksköterskor och 

föräldrar är viktigt och 

även stöd till föräldrarna. 

 

Medelhög 

Being in an alien world: 

Danish parents’ lived 

experiences when a 

newborn or small child is 

critically ill. Hall, E.O.C. 

2005, Danmark.  

 

Att identifiera 

danska föräldrars 

erfarenheter 

under ett nyfött 

eller litet barns 

kritiska 

sjukdom.  

13 

föräldrar.  

 

Kvalitativ 

fenomenologisk 

studie med 

ostrukturerade 

intervjuer. 

 

De gemensamma teman 

utifrån föräldrarnas 

erfarenheter var: ”Att 

vara i en främmande 

värld”, ”ett behov av att 

vara där”, ”att veta vad 

som händer”, ”att vara 

åskådare i sitt eget liv” 

samt ”att vara vaksam” 

 

Medelhög 



  
 

 V 

Parent’s perceptions of 

nurses’ caregiving 

behaivors in the pediatric 

intensive care unit. 

Harbaugh, B.L., 

Tomlinson, P.S. & 

Kirscbaum, M. 2004, 

USA. 

 

Att beskriva 

föräldrars 

uppfattning om 

sjuksköterskos 

beteende 

gällande 

omvårdnad på en 

pediatrisk 

intensivvårds-

avdelning.  

 

10 föräldrar. 

 

Kvalitativ metod 

med strukturerade 

intervjuer.  

 

Studien resulterade i två 

huvudgrupper av 

föräldrarnas upplevelser, 

att det var viktigt att 

sjuksköterskorna var 

tillgivna och brydde sig 

samt att föräldrarna ville 

närvara och se vad som 

hände kring deras barn. 

Medelhög 

 

Protecting, providing, and 

participating: Fathers roles 

during their child’s 

unplanned hospital stay. 

An ethnographic study. 

Higham, S. & Davies, R. 

2012, England. 

Att få en ökad 

förståelse för 

pappors 

upplevelser 

under barnens 

akuta 

sjukhusvistelse 

samt att få en 

ökad förståelse 

för sjuk-

sköterskornas 

erfarenheter av 

att arbeta med 

papporna.  

 

12 pappor 

och 7 

barnskötare. 

Etnografisk 

observationsstudie 

utförd på två 

barnavdelningar 

samt 

semistrukturerade 

intervjuer. 

 

Tre huvudkategorier som 

framkom var att 

papporna ville skydda 

sina barn, vara ett stöd 

för sina barn samt delta i 

sina barns vård.  

Hög 

Observed Parental Needs 

During Their Child’s 

Hospitalization. Hellström, 

I., Runesson, I. & Elander, 

G. 2002, Sverige. 

Att studera 

föräldrars behov 

när deras barn 

var på sjukhus.  

 

 

35 

föräldrar.  

Kvalitativ 

observationsstudie. 

Olika teman framkom 

som var viktigt när deras 

barn vårdades på 

sjukhus: Säkerhet, 

kommunikation, att ha 

kontroll, att passa in samt 

tillfredsställelse av deras 

praktiska behov. 

Medelhög 

Parents’ Perspectives of 

Asthma Crisis Hospital 

Management in Infants 

and Toddlers: An 

Interpretive View Through 

the Lens of Attachment 

Theory. Koenig, K., 

Chesla, C.A, & Kennedy, 

C.M. 2003, USA. 

 

Att undersöka 

erfarenheter hos 

föräldrar till 

spädbarn och 

små barn när de 

lider av akut 

astmaanfall på 

sjukhus. 

 

11 familjer. 

 

Fenomenologisk 

studie med 

intervjuer. 

 

Föräldrar är förtvivlade 

av barnens lidande och 

kände en känsla av 

hjälplöshet.  

 

Medelhög 

Parents experiences of 

participation in the care of 

hospitalised children: a 

qualitative study. Lam, 

L.W., Chang, A.M. & 

Morrissey, J. 2006, Kina. 

 

Att undersöka 

kinesiska 

föräldrars 

upplevelser av 

sitt deltagande i 

att ta hand om 

deras barn på 

sjukhus. 

 

19 föräldrar. Kvalitativ metod 

med 

semistrukturerade 

intervjuer. 

Fyra huvudkategoriers 

om föräldrarnas 

upplevelser framkom: 

Viljan att stanna med 

barnet, förändrade 

familjerutiner, 

förväntningar på 

sjuksköterskorna samt 

kommentarer angående 

sjukvården.  

Medelhög 



  
 

 VI 

When East Meets West: 

Intensive Care Unit 

Experiences Among First-

Generation Chinese 

American Parents. Lee, S-

Y, & Weiss, S.J, 2009, 

USA. 

 

Att undersöka 

erfarnheter hos 

första 

generationens 

kinesiska 

amerikanska 

föräldrar när 

deras barn vårdas 

på en 

intensivvårds-

avdelning. 

 

25 familjer. 

 

Kvalitativ studie 

med 

fenomenologisk 

metod utförd med 

öppna intervjuer. 

 

Sju teman framkom: Att 

uppleva inkompetens, 

egen skuld, känna andras 

skuld, respekt för 

föräldrarna, brist på stöd, 

kommunikationsbrist och 

kulturella skillnader. 

 

Medelhög 

The lived experience of 

parents of children 

admitted to the pediatric 

intensive care unit in 

Lebanon. Majdalani, M.N., 

Doumit, M.A.A. & Rahi, 

A.C. 2013, Libanon.  

 

Att förstå 

upplevelsen av 

libanesiska 

föräldrar till barn 

som vårdades på 

en pediatrisk 

intensivvårds-

avdelning i 

Beirut.  

 

10 föräldrar. 

 

Kvalitativ 

fenomenolgisk 

studie.  

 

De teman som framkom 

var: ”Vi är mänskliga 

varelser som har 

värdighet”, ”behov av 

mänskliga relationer”, 

”tala föräldrarnas språk”, 

”önskan om en 

hälsosammare miljö”, 

”rädsla för infektioner”, 

”behov av bekvämlighet” 

och ”tro på gud”.  

 

Medelhög 

 

Meaning of caring in 

pediatric intensvie care 

unit from the perspective 

of parents: A qualitative 

study. Mattsson, J.Y., 

Arman, M., Castren, M. & 

Forsner, M. 2014, Sverige. 

Att förtydliga 

innebörden av att 

ta hand om 

föräldrar när 

deras barn vårdas 

på en pediatrisk 

intensivvårds-

avdelning.  

11 

föräldrar.  

 

Kvalitativ 

interpretativ 

fenomenologisk 

metod med 

observationer och 

intervjuer. 

 

Det framkom fyra 

betydande meningar för 

föräldrarna. Detta var att 

vara en bro till barn på 

kanten, att bygga en 

skyddande atmosfär, att 

möta barnets behov och 

att anpassa familjelivet.  

Hög 

Parental presence during 

resuscitation in the PICU: 

The parents’ experience. 

Sharing and surviving the 

resuscitation: A 

phenomenological study. 

Maxton, F. JC. 2008, 

Australien.  

 

Få en fördjupad 

förståelse om 

föräldrars 

upplevelser kring 

att närvara eller 

inte vid 

återupplivningen 

av barnet på en 

pediatrisk 

intensivvårds-

avdelning.  

14 

föräldrar.  

 

Kvalitativ 

hermeneutisk 

fenomenologisk 

metod med 

intervjuer. 

 

Föräldrarnas upplevelser 

framkom i fyra 

huvudteman som 

handlade om att finnas 

där för sitt barn, att 

uppleva en känsla av en 

levande mardröm, att 

känna hopp samt att leva 

i en relation med 

personalen.  

 

Medelhög 

Family experiences during 

resuscitation at a 

children’s hospital 

emergency department. 

McGahey-Oakland, P.R., 

Lieder, S.H., Young, A. & 

Jefferson, L.S. 2007, 

Texas. 

 

Att beskriva 

erfarenheter hos 

familjer till barn 

som genomgått 

återupplivning på 

en 

akutmottagning 

och bedöma 

psykisk ohälsa 

hos dessa 

familjer.  

10 familjer, 

varav 7 av 

dessa 

familjemedl

emmar 

närvarade 

vid 

återupplivni

ngen.  

 

En kvalitativ och 

kvantitativ 

retrospektiv studie 

utförd genom en 

bedömningsskala 

samt 

semistrukturerade 

intervjuer.  

 

I resultatets kvalitativa 

del framkom fem teman 

angående föräldrarnas 

erfarenheter kring 

återupplivningen. Rätten 

att vara närvarande, att 

känna sig delaktig, att se 

är att förstå, att ta sig in 

samt att få information 

var de bärande 

begreppen.  

Medelhög 



  
 

 VII 

Mothers’ experiences of a 

Touch and Talk nursing 

intervention to optimise 

pain management in the 

PICU: A qualitative 

descriptive study. Rennick, 

J., Lambert, S., 

Childerhose, J., Campbell-

Yeo, M., Filion, C. & 

Johnston, C. 2011, 

Canada. 

Att beskriva hur 

mammor 

upplever att delta 

i sitt barns vård 

under invasiva 

procedurer och 

om de skulle 

kunna tänka sig 

att delta igen.  

 

65 mammor. 

 

Kvalitativ studie 

med semi-

strukturerade 

intervjuer.  

 

Mammorna i studien 

upplevde att vikten av att 

trösta, vara närvarande 

och göra skillnad i 

barnets smärtupplevelse 

var betydelsefullt. Även 

viljan av att känna sig 

bekväm och säker i 

barnets vård var viktigt.  

 

Hög 

Parent perceptions of early 

prognostic encounters 

following children’s severe 

traumatic brain injury: 

‘Locked up in this cage of 

absolute horror”. 

Roscigno, C.I., Grant, G., 

Savage, T.A, & Philipsen, 

G. 2013, USA. 

 

Att ta reda på hur 

föräldrar i ett 

tidigt skede 

upplever 

information kring 

deras barns 

traumatiska 

hjärnskada. 

 

29 föräldrar. 

 

Kvalitativ metod 

med intervjuer. 

 

Sju teman om föräldrars 

upplevelser av 

informationen kring 

deras barns hjärnskada 

framkommer. 

Medelhög 

The experiences of 

relatives of children 

hospitalized in an 

emergency care service. 

Santos, D., Amorion, 

N.M., Braga, C.H., Lima, 

F.D., de Macedo, M. & de 

Lima, C.F. 2008, Brasilien. 

Beskriva 

erfarenheter hos 

anhöriga till barn 

vid 

akutmottagning, 

se hur dessa 

påverkar 

anhörigas vardag 

samt att se vilka 

aspekter som 

påverkar 

omvårdnaden.  

 

10 

följeslagare 

till barn på 

akutmottagn

ing.  

 

Kvalitativ deskriptiv 

studie med semi-

strukturerade 

intervjuer.  

 

Resultatet uppdelades i 3 

kategorier där man 

beskrev anhörigas 

erfarenheter, 

förändringar i 

familjerutiner samt tro 

och närhet till familj.  

 

Hög 

Factors influencing sleep 

for parents of critically ill 

hospitalised children: A 

qualitative analysis. 

Stremler, R., Dhukai, Z., 

Wong, L, & Parshurman, 

C, 2010, Canada. 

 

Att beskriva 

faktorer som 

påverkar 

föräldrarnas 

sömn när deras 

barn är svårt 

sjukt och även att 

ta reda på 

strategier som 

kan användas för 

en förbättrad 

sömn. 

 

118 

föräldrar. 

 

Kvalitativ metod 

med öppna 

intervjuer. 

 

Sju teman som påverkar 

sömnen framkom: 

Barnens tillstånd, att sitta 

på sängkanten, svåra 

tankar och känslor, 

ändrat sömnmönster, att 

ta hand om sig själv och 

familjen, sjukhusmiljön 

och tillgång till platser att 

sova på. 

 

Hög 

 


